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ACTES I DECRETS (JPG) 

Acta de la Junta de Govern Local

Identificació de la sessió:
Núm. 15/21
Caràcter: Extraordinària i urgent
Data: 27 de desembre de 2021
Horari: de 09:00 hores a 09:15 hores.
Lloc: Compareixença telemàtica (videoconferencia)

Assistents:
- Miquel Cabot Rodríguez, batle
- Catalina E. Alemany Covas, secretària
- Bernat Martorell Coll, interventor
- Joan Francesc Canyelles Garau
- Neus Serra Cañellas
- Aina Amengual Marí
- Andrés Campuzano García

Absents:
- Cristina Alonso Pujadas, no havent justificat la seva absència
- Irene García Sureda, havent justificat la seva absència
- Josep Ramis Salamanca, no havent justificat la seva absència

Ordre del dia:
A) PART RESOLUTIVA
1. Aprovació de la urgència de la celebració sessió
Economia i Especial de Comptes (Economia):
2. Atorgament de subvencions de manera directa de Serveis Socials (Exp. 2021/11215A, 
2021/11559W, 2021/11897H i 2021/11921L)

Aquesta sessió de la Junta de Govern Local es du a terme en compliment de l'article 46.3 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, segons la modificació 
introduïda per la Disposició Final Segona del Reial Decret-Llei 11/2020, de 31 de març.

Desenvolupament de la sessió:

1. Aprovació de la urgència de la celebració de la sessió

El senyors assistents, de conformitat amb el que disposa l’article 113.1.a) del ROF, acorden 
per unanimitat aprovar la declaració de la urgència de la present sessió.



2.1. Atorgament de subvencions de manera directa-ONG Casal Solidari-Gent del Món

El govern espanyol va dictar el Real Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara 
l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 
Les mesures que es contenen en aquest Reial decret són les imprescindibles per fer front a 
la situació, resulten proporcionades a l'extrema gravetat de la mateixa i no suposen la 
suspensió de cap dret fonamental, tal com preveu a l'article 55 de la Constitució. En la seva 
Exposició de Motius reconeix que la situació derivada de la COVID-19 és “una crisi 
sanitària sense precedents i d’enorme magnitud, tant pel molt elevat nombre de ciutadans 
afectats com per l’extraordinari risc pels seus drets”, i que d’això se'n deriva una situació 
“greu i excepcional”.

També l’Exposició de Motius del Reial Decret-Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual 
s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la 
COVID-19, reconeix que la crisi sanitària que estem patint està tenint “un impacte directe 
en l’economia i en la societat”, i que les mesures sanitàries de contenció suposen “reduir 
l’activitat econòmica i social de forma temporal pel teixit productiu i social, restringint la 
mobilitat i paralitzant l’activitat a nombrosos sectors [econòmics], amb important pèrdues de 
rendes per a les llars, autònoms i empreses”.

En data 10 de juny de 2021 es va firmar Conveni de col·laboració entre l’Institut d’Afers 
Socials i aquest Ajuntament per al finançament de les prestacions bàsiques dels serveis 
socials que tenguin per objecte atendre persones especialmente vulnerables i finançar 
projectes i contractacions laborals necessàries per fer front a les situacions extraordinàries 
derivades de la COVID-19 durant l’any 2021 (conveni URCOVID 2021).

Establint a favor de l’Ajuntament de Marratxí, una despesa per un import total de 
188.465,04€ amb càrrec a la partida 50.23143.46202 del vigent pressupost de despeses de 
l’IMAS i l’import de 31.410,84€ transferits de la Conselleria d’Afers Socials i Esports del 
Govern de les Illes Balears al pressupost de l’IMAS, amb càrrec a la partida pressupostària 
50.23143.46282. Per tant l’Ajuntament de Marratxí rebrà una suma total de 219.875,88 € 
per aquest Conveni.

En data 15 de noviembre de 2021, l’entitat ONG CASAL SOLIDARI GENT DEL MÓN, 
presentà instancia amb número de registre d’entrada 2021/15334

L’article 22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions (LGS), 
estableix que es poden concedir, de forma directa i amb caràcter excepcional, subvencions 
en que s’acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres 
degudament justificades que dificultin la seva convocatòria pública. En el mateix sentit 
s’expressa l’article 2 in fine de l’Ordenança General de Subvencions municipal.

L’article 28 LGS estableix que la resolució de concessió establirà les condicions i 
compromisos aplicables a la subvenció concedida.
Vist l’informe favorable d’existència de crèdit emès per l’àrea de Intervenció d’aquest 
Ajuntament en data 29 de novembre de 2021.

En data 17 de novembre de 2021, la tècnica de Serveis Socials, informa 
favorablement sobre la sol·licitud presentada per l’ONG Casal Solidari gent del món.



De conformitat amb l’exposat anteriorment, el responsable de la tramitació de 
l’expedient informa de la següent proposta de resolució:

1. Aprovar l’atorgament i la signatura del Conveni entre l’ONG CASAL SOLIDARI GENT DEL 
MON i l’Ajuntament de Marratxí, per a l’atorgament d’una subvenció directa de 10.000 
euros, condicionada al compliment dels condicionants i requisits establerts al mateix.

2. Consignar a la partida 231.01.48000 del pressupost de l’Ajuntament de Marratxí per a 
l’any 2021, afectada a finançar la subvenció esmentada.

3. Publicar la resolució de concessió en la Base de Dades Nacional de Subvencions i al 
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

4. Notificar la resolució a la interessada i a l’àrea d’intervenció

“INTERVENEN

D'una part, el Sr. Miquel Cabot Rodríguez, Batle de l'Ajuntament de Marratxí, que intervé en nom i 
representació de l’Ajuntament de Marratxí, d'acord amb allò disposat a l’article 21 de la Llei 7/1985, 
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i a l’article 24 del RDLeg 781/1986, de 18 
d'abril, del Text Refós de les Disposicions Legals Vigents en matèria de Règim Local.

D'altra part, la Sra. Isabel Mestre Pons, en qualitat de Presidenta de la ONG Casal Solidari Gent del 
Món, amb CIF G57754723 i amb seu a Pòrtol, al carrer Albert Castell, 18.

Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni.

MANIFESTEN

Primer.- L’Ajuntament de Marratxí té la voluntat expressa de col·laborar econòmicament amb 
l’associació amb la finalitat de donar recolzament econòmic a l’activitat social que aquesta duu a 
terme amb motiu del seu objecte social i degut a l’augment d’atenció que aquesta entitat ha hagut 
d’assumir derivada de la crisi sanitària i social del COVID19.

Segon.- Entre els objectius per a l'any 2021 d'aquest Ajuntament es troba la promoció 
d’associacions de caire social.

Tercer.- L’ong Casal Solidari Gent del món treballa amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels 
marratxiners i per aconseguir-ho els ofereix cada quinze dies una bossa d’aliments de primera 
necessitat, així com també productes d’higiene personal i de la llar.

Quart.- En data 1 de juny de 2021 l’associació enregistra instància fent sol·licitud formal de 
col·laboració per part de l’Ajuntament de Marratxí per tal d’aconseguir donar cobertura a part de les 
despeses generades per dur a terme la seva tasca social provocada per la covid-19.

Per tot l’exposat anteriorment, els intervinents, en la representació que ostenten, tenen i es 
reconeixen capacitat per obligar-se, i per tant, per formalitzar el següent Conveni de col·laboració i 
acorden les ulteriors

CLÀUSULES



PRIMERA.- Objecte
L’objecte d’aquest conveni és establir el règim regulador dels drets i obligacions derivats de la 
concessió de l’ajut atorgat a l’associació amb el projecte de repartició d’aliments al nostre municipi.

SEGONA.- Import, despeses subvenvionables i pagament
L’Ajuntament de Marratxí concedeix a l’ONG Casal Solidari Gent del Món una concessió directa, tal i 
com preveu l’article 22.2 de la LGS i l’article 7 del TRLS per import de 10.000 euros, per tal de 
contribuir al desenvolupament del projecte de l’esmentada entitat en el present exercici de 2021.

Les despeses subvencionables són estrictament necessàries per planificar, preparar, coordinar, 
difondre i executar el projecte que s’hagi dut a terme al 2021 i responguin a la naturalesa del 
projecte subvencionat. Les despeses subvencionables seran raonables, i compliran els requisits i els 
principis de bona gestió financera i en especial, de rendibilitat i eficàcia de costos.

En tot cas seran despeses subvencionables les destinades a la compra d’aliments bàsics i productes 
de primera necessitat per a la cura personal i de la llar, destinats a repartir-se entre les 
persones residents a Marratxí, incloent-hi els impostos que es pugin devengar.

En vista de la situación extraordinària derivada de la COVID-19, s’admetran les despeses 
realitzades entre la declaración de l’estat d’alarma i la data de finalització d’aquest conveni, sempre 
que es puguin incloure dins els fins de la subvenció.

El pagament de la subvenció es farà pel total del seu import al compte corrent que indiqui l’entitat 
beneficiària, una vegada signat el conveni i en un únic pagament, que tindrà la consideració de 
bestreta.

D’acord amb allò establert a l’article 42.2.d) del Reial Decret 8872006, de 21 de juliol, no s’exigeixen 
avals o fiances a l’entitat beneficiària, en tractar-se d’una entitat no lucrativa que desenvolupa un 
projecte d’acció social.

TERCERA.- Obligacions de l'entitat beneficiària.
L'entitat l’ONG Casal Solidari Gent del Món es compromet a:
1. Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar el comportament que 
fonamenta la concessió de la subvenció. L’Ajuntament de Marratxí podrà donar instruccions sobre 
l’execució d’aquestes tasques, així com supervisar-la.
2. Presentar la corresponent justificació de despeses de l’activitat subvencionada i a acreditar 
abans de l’ordenació del pagament que estan al corrent de les seves obligacions fiscals amb 
l’Ajuntament, l’Agència Tributària de les Illes Balears i la Seguretat Social.
3. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control que pugui dur a terme l’ajuntament de 
Marratxí, col·laborar i facilitar tota la documentació que requereixi en l’exercici de les funcions de 
control.
4. Adoptar les mesures de difusió per donar l’adequada publicitat al carácter públic del 
finançament de l’activitat objecte de la subvenció. Les mesures de difusió podran consistir en la 
inclusió de la imatge institucional de l’Ajuntament, així com llegendes relatives al finançament públic 
de cartells, materials impresos, mitjans electrònics o audiovisuals, o, si escau, en esments realitzats 
a mitjans de comunicació.
5. Complir la resta d’obligacions previstes en l’article 14 de la LGS.



Una vegada exhaurit el conveni, si l’entitat beneficiària no hagués esgotat l’import total de la 
subvenció, retornarà voluntàriament la diferència no emprada, mitjançant ingrés en el mateix número 
de compte del que va recebre la subvenció i dins el termini de justificació. Aquest ingrés voluntari no 
suposarà cap reclamació d’imports addicionals.

QUARTA.- Justificació.
La justificació de la subvenció concedida es presentarà abans de la finalització del primer trimestre 
de 2022, i l’entitat beneficiària haurà d’aportar la següent documentació:
1. Memòria detallada de la realització de la totalitat del projecte o activitat subvencionada, amb 
expressa menció dels resultats obtinguts, deduïts dels sistemes de seguiment adoptats.
2. Certificació expedida pel perceptor de que ha estat complida la finalitat per a la qual 
s’atorgà la subvenció, de conformitat amb el projecte presentat.

3. Memòria económica justificativa del cost de les activitats realitzades, que ha de contenir:
a) Una relació classificada de les despeses de l’activitat
b) Les factures originals o els documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o 

amb eficacia administrativa incorporats en la relació a què fa referencia el paràgraf anterior i la 
documentació acreditativa del pagament (justificant de pagament bancari o declaración 
responsable de pagament en efectiu).

c) Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat 
subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència.

d) Si escau, la carta de pagament de reintegrament en el cas de romanents no aplicats, així com 
dels interessos derivats d’aquests.

Una vegada rebuda la documentació pertinent, els serveis dependents de la Regidoria gestora de la 
subvenció emetran informe tècnic sobre el grau de compliment de les finalitats per a les quals es va 
concedir la subvenció i l’adeqüació a aquestes de les despeses realitzades.

CINQUENA.- Compatibilitat amb altres ajudes
S’estableix la compatibilitat d'aquesta subvenció amb totes les subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol Administracions o ens públics o privats 
nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals que rebi l’ong adjudicatária.

SISENA.- Incompliment de les parts
En el cas d'incompliment de les obligacions i compromisos anteriors, la part afectada requerirà a la 
part incomplidora què compleixi en un termini determinat amb les obligacions i compromisos que es 
considerin incomplits.
Si després de transcorregut aquest termini persistís l’incompliment, s’entendrà resolt el conveni, amb 
les següents consequëncies:

● Si l’incompliment deriva del beneficiari, haurà de reintegrar l’import proporcional de 
l’import concedit que es correspongui amb aquest incompliment.

● Si l’incompliment deriva de l’Ajuntament de Marratxí, persistirà l’obligació d’abonar les 
quantitats pendents per l’execució del conveni abans de la data de resolució.

Si el beneficiari no fes l’ingrés voluntari esmentat a la cláusula TERCERA, i l’Ajuntament de Marratxí 
hagués d’iniciar un procediment de reintegrament, es reclamaran els interessos de demora que hi 
siguin escaients.

SETENA.- Mecanismes de seguiment, vigilància i control



Per tal d’assegurar un correcte seguiment, vigilància i control del conveni, es mantindran reunions 
periòdiques entre l’Ajuntament de Marratxí i l’ONG Casal Solidari Gent del Món, per tal de que es 
puguin proposar mesures de millora, resoldre controvèrsies, aclarar questions, etc.
Les qüestions controvertides que puguin sorgir sobre la interpretació, modificació, resolució i 
efectes de l’execució d’aquest conveni hauran de solucionar-se, en primer lloc, de mutu acord, 
respectant els principis de bona fe i confiança mútua.
En cas que persistís la desavenència, el seu coneixement correspondrà a la jurisdicció contenciosa-
administrativa.

VUITENA.- Modificació del conveni
La modificació del conveni requerirà l’acord unànime dels signants, ja sigui a proposta de 
l’Ajuntament o del beneficiari..
La sol·licitud de modificació haurà de respondre a causes sobrevingudes i imprevisibles degudament 
justificades, que suposin una alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de 
la subvenció o la redacció d’aquest conveni, sempre que les mateixes no desvirtuïn la naturalesa o 
objecte de la subvenció, que la modificació no danyi drets de tercers i que la sol·licitud es presenti 
abans que conclogui abans que s’exhaureixi la vigència del conveni.

NOVENA.- Règim jurídic de la subvenció
La subvenció es regularà, en primer lloc, per l’establert en aquest Conveni. Per tot allò altre que no 
se’n disposi expressament res serà d’aplicació la Llei 38/2003 General de Subvencions, el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions, 
l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Marratxí i la resta de la legislación 
administrativa i general que en pugui ser aplicable.

DESENA.- Vigència
La vigència d’aquest conveni serà des del mateix dia de la seva signatura, i fins el dia 31 de 
desembre o fins que s'exhaureixi l’import atorgat com a subvenció (allò que ocorri primer). El conveni 
no es podrà prorrogar.
I com a mostra de la conformitat, les parts subscriuen el present conveni i a un sol efecte, al lloc i la 
data indicats en l'encapçalament.
Batle de l’Ajuntament de Marratxí Presidenta del Casal Solidari 
Miquel Cabot Rodríguez Isabel Mestre Pons”

Sotmès l’assumpte a votació els senyors assistents acorden per unanimitat, aprovar els 
acords esmentats.

2.2. Atorgament de subvencions de manera directa-Fons Mallorquí de Solidaritat 

Atès que en virtut a l’article 2 punt C, de l’ordenança general de subvencions de 
l’Ajuntament de Marratxí. es podran concedir de forma directa aquelles subvencions en que 
s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari o degudament justificades 
que dificultin la seva convocatòria pública.

Atès que, en data 26 de novembre de 2021, l’entitat “Fons Mallorquí de Solidaritat 
“presentà instància amb número de registre d’entrada en aquest Ajuntament 15941.

Vist l’informe favorable d’existència de crèdit emès per l’àrea d’Intervenció d’aquest 
Ajuntament en data 19 de desembre de 2021.



S’adjunta a la present proposta d’acord l’esborrany de conveni com a Annex 1.

Atès que, en data 13 de desembre de 2021, la tècnica de Serveis Social, informa 
favorablement sobre l’atorgament d’una subvenció directa a la entitat “Fons Mallorquí de 
Solidaritat” la qual es transcriu a continuació:

ASSUMPTE: INFORME JUSTIFICATIU DE LA CONCESSIÓ DE LES AJUDES DIRECTES 2021 
DESTINADES A ENTITATS D'INTERÈS PÚBLIC, SOCIAL O HUMANITARI.

Atès que el Tercer Sector és un actor clau en el desenvolupament social i econòmic del nostre país, 
ja que té un paper important d'estructuració i solució de les creixents demandes i iniciatives de la 
societat civil.

Vist que la seva rellevància es reflecteix en dimensions com el nombre d'organitzacions que 
l'integren, la multiplicitat de demandes socials que el satisfan, les dimensions de la inversión social 
que canalitzen, el nombre de beneficiaris als quals atenen, l'ocupació que generen, i el voluntariat 
que mobilitza.

Atès que la resposta a les necessitats socials la lideren en molts casos les entitats socials molt 
abans que ho fassin les administracions públiques. I, per aquest motiu i de manera natural, el Tercer 
Sector és el principal aliat d’aquestes administracions públiques en la gestió i la prestació de serveis 
socials, i és lògic que ho continuï sent en el futur. Entre altres coses, perquè el Tercer Sector Social:

• Representa un capital social del qual la societat no pot ni vol prescindir, ja que les organitzacions 
del Tercer Sector fomenten la cohesió i la integració social ja que actuen com a creadores de 
xarxes socials, impulsant el voluntariat i la participació de la ciutadania; en definitiva, accions que 
atenuen el risc d’exclusió social dels col·lectius menys afavorits i transformen la nostra societat en 
una societat més cohesionada i integradora.

•Actua com generador de valors que són imprescindibles en la nostra societat, com ara la igualtat, 
la solidaritat o la justícia amb els més vulnerables. L’acció de les entitats del Tercer Sector va més 
enllà de la prestació de serveis socials; és un instrument per fomentar valors cívics i comunitaris, 
facilita la participació, la confiança mútua, la capacitat d’establir consensos, la tolerància amb els 
altres, la solidaritat i un llarg etcètera de valors que consoliden, dia rere dia, el sentiment de 
pertinença i compromís amb una societat.

• És bon detector de noves necessitats socials, precisament per la seva major flexibilitat i 
proximitat als usuaris.

•Contribueix a donar veu i projecció pública als interessos i les demandes dels ciutadans i dels 
col·lectius exclosos, ja que tenen plenes capacitats per erigir-se com a eina de participació i diàleg 
social.

I tot això aplicant una metodologia basada en:
□ La identificació de les necessitats dels col·lectius amb els quals treballa.
□ L’ajustament dels serveis a les necessitats de les persones.
□ La implementació dels serveis dissenyats a mida de les necessitats de l’usuari.
□ L’avaluació continuada i el feed-back corresponent

Atès que les dades del conjunt del sector reflecteixen que el seu finançament es compon en un 
70% de fons públics i el restant 30% de fons privats. I que gairebé totalitat del pressupost d’un 
nombre elevat d’entitats depèn exclusivament de les aportacions de les administracions públiques 
ja siguin locals, autonòmiques o estatals.

Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació:



El Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació és una entitat sense ànim de lucre fundada l’any 
1993 arran d’una campanya anomenada “Mallorca Solidària, cap al 0’7%” organitzada el 1992 per 
Justícia i Pau de Mallorca, amb la col·laboració d’algunes ONG, per engrescar les 
administracions públiques de Mallorca en la solidaritat amb els països més pobres mitjançant la 
creació d’un Fons de Cooperació.

El 19 d’octubre de 1993 es constituí a Palma de Mallorca el Fons Mallorquí de Solidaritat i 
Cooperació amb l’objectiu de coordinar i canalitzar les seves aportacions anuals a la cooperació 
per al desenvolupament i gestionar aquests recursos a través de projectes de cooperació, de forma 
eficaç per contribuir a un desenvolupament integral i autosostenible de les persones i comunitats 
del Sud a qui es dirigeixen aquestes propostes.

El Fons Mallorquí està constituït principalment per institucions públiques de l’àmbit municipal 
(ajuntaments, mancomunitats, Consell Insular de Mallorca) i l’àmbit autonòmic (Govern de les 
Illes Balears) que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de cooperación al 
desenvolupament i de solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits.

Poden ser socis del Fons Mallorquí les entitats públiques i privades que comparteixin els objectius 
de l’associació, que no siguin possibles destinataris directes de les ajudes econòmiques per a la 
cooperació a països del Sud i anualment facin una aportació voluntària als projectes, en la forma 
que en cada cas s’estableixi.

El Fons Mallorquí està format per 58 socis, 52 dels quals són ajuntaments, de manera que engloba 
el 99% dels municipis de l’illa. Els 6 socis restants són: el Govern de les Illes Balears, el Consell de 
Mallorca i les Mancomunitats des Raiguer i Pla de Mallorca, a més de la Universitat de les Illes 
Balears i l’associació Justícia i Pau.

Poden ser socis col·laboradors totes aquelles persones jurídiques, públiques o privades, que 
comparteixin els objectius socials i que aportin el seu ajut casionalment.

El període de pertinença dels socis col·laboradors és d'un any a partir de la seva aportació, però 
continúen per anys successius si perduren les mateixes condicions inicials.

El Fons Mallorquí de Solidaritat pretén:
- Gestionar els recursos econòmics lliurats al Fons per contribuir al desenvolupament dels països 
del Sud i per organitzar activitats de sensibilització envers la cooperació per al desenvolupament.
- Donar suport als esforços de les institucions i entitats de Mallorca per crear un clima d’opinió 
pública favorable a un ordre econòmic internacional més just.
- Promoure un compromís polític i ètic amb el Sud i amb els Drets Humans.
- Estimular la participació activa i crítica de la població, mitjançant campanyes i activitats 
relacionades amb els projectes de cooperació per al desenvolupament.

- Col·laborar per tal que les institucions i entitats mallorquines destinin el mínim del 0,7% del 
PNB als països empobrits.

El model de cooperació que impulsa el Fons Mallorquí té com a eix vertebrador la implicació de les 
administracions locals, les associacions i entitats, els pobles i les comunitats, tant del Nord com del 
Sud, en tots els àmbits i fases de les accions de cooperació i solidaritat.

Des de 2014 el Fons Mallorquí canalitza les aportacions dels seus socis mitjançant programes de 
desenvolupament municipalista en un número reduït de països, per facilitar-ne el seguiment i afavorir 
l'impacte real.

Per a la convocatòria 2021 els països elegibles són:

Bolívia, Burkina Faso, Etiòpia, Mali, Nicaragua, el Níger, el Perú, el Sàhara Occidental i el Senegal.



A més desenvolupa programes de sensibilització dirigits a la comunitat educativa i a la ciutadania en 
general.
Marratxí 13 de desembre de 2021 
La Treballadora Social - CSR

De conformitat amb l’exposat anteriorment, el responsable de la tramitació de l’expedient 
informa de la següent proposta de resolució:

PROPOSTA D’ACORD
1. Atorgar una subvenció directa a l’entitat “Fons Mallorquí de Solidaritat” per la quantitat de 
10.000 €.

2. Comunicar aquest Acord a l’interessat i al negociat d’Intervenció.

3. Acordar que l’expedient continui amb la seva tramitació.

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Marratxí i l’Associació Fons Mallorquí de 
Solidaritat i Cooperació, pel qual s’estableixen les condicions de la subvenció atorgada per 
contribuir amb els objectius del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació per a l’any 2021.
Parts
Miquel Cabot Rodríguez, Batle de l’Ajuntament de Marratxí amb NIF P0703600G i amb domicili a 
Camí de n'Olesa, 66 (Sa Cabaneta) de Marratxí (CP 07141), en nom i representació de 
l’Ajuntament de Marratxí.

El Sr. Mª Antònia Mulet i Vich amb DNI, 43030608 T com a presidenta i representant legal de 
l’Associació Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació amb NIF G57290140 i domicili al carrer 
General Riera, 113 de Palma (CP 07010).

Antecedents
1. Atès que l’Estat espanyol subscrigué la 34 sessió de l’Assemblea General de les Nacions 

Unides de 1980 en la que es va acordar destinar el 0,7% del producte interior brut per ajuda al 
desenvolupament dels països empobrits.

2. Atès que en Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació es constituí, originàriament, en data 19 
d’octubre de 1993 amb l’objectiu de coordinar les ajudes de les Administracions Públiques de 
Mallorca als països empobrits perquè fos més eficaç la cooperació i l’esforç de solidaritat del 
poble mallorquí envers els països desenvolupats.

3. És un dels objectius del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació promoure que les 
institucions públiques mallorquines col·laborin en tasques de cooperació per al 
desenvolupament i hi destinin un percentatge del seu respectiu pressupost, tendint cap al 0,7% 
recomanat per Nacions Unides.

4. Atès que en data 28 de setembre de 1993 l’Ajuntament de Marratxí aprovà la incorporació de 
l’ajuntament al Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació com a soci, adquirint el compromís 
de lliurar, amb càrrec als crèdits consignats per aquesta finalitat, una aportació anual per 
finançar l’execució de projectes de cooperació al desenvolupament humà integral als països 
empobrits.

5. Atès que, per la trajectòria del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, resten acreditades 
les raons d’interès públic, social, econòmic i humanitaris dels projectes que es desenvolupen i 
per tant es justifica la concessió directa de les subvencions atès el que disposen els articles 
22.2 i 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 67 del Reglament 
de la Llei de Subvencions aprovat per RD 887/2006, de 21 de juliol.

6. Atès que, l'Ajuntament de Marratxí contempla en els seus pressuposts per a l'exercici 2021 una 
partida pressupostària per a l'aportació al Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació per import 
de deu mil euros (10.000,00 €) per a 2021.



Ambdues parts ens reconeixem mútuament plena capacitat jurídica per formalitzar aquest Conveni, 
d’acord amb les següents

Clàusules
1. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és establir les condicions de la concessió de la subvenció per part de 
l’Ajuntament de Marratxí a l’Associació Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació (Fons Mallorquí 
d’ara endavant) per contribuir a les finalitat de l’associació de la qual l’ajuntament és soci, i a les 
línies de treball aprovades per l’Assemblea del Fons Mallorquí per a l’any 2021.

2. Àmbit territorial
L’àmbit territorial del present Conveni és Mallorca

3. Condicions econòmiques
a. L’aportació econòmica de l’Ajuntament de Marratxí anirà amb càrrec a la partida 

pressupostària 231.02.48901 del vigent pressupost de despeses per a l’any 2021.

b. La concessió de la subvenció es farà per Concessió directe, tal i com preveu l’article 22.2 
de la LGS i l’article 7 del TRLS.

c. Aquesta subvenció es tendrà la consideració de subvenció no reintegrable i no finalista, 
segons els que estableix el Reial decret 1491/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aproven les 
normes d’adaptació del Pla general de comptabilitat a les entitats sense fins lucratius i el 
model de pla d’actuació de les entitats sense fins lucratius.

4. Justificació de la subvenció
La justificació de la subvenció es farà mitjançant la presentació, per part del Fons Mallorquí, dels 
estats comptables (segons l’article 30 de la LGS i l’article 39 del TRLS) i un resum dels projectes i 
accions dutes a terme. Es consideraran com a estats comptables, els Comptes Anuals de l’entitat i 
el corresponent informe d’Auditoria, realitzat per un Censor Jurat de Comptes, inscrit al Registre 
Oficial d’Auditors de Comptes depenent de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes.

5. Terminis per justificar i pagar la subvenció
Atès el previst als articles 34.4 de la Llei 38/2003 General de Subvencions, l’article 88.2 del Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions i 
l’art. 15 del Reial Decret 794/2010, de 16 de juny, pel que es regulen les subvencions i ajudes en 
l’àmbit de la cooperació internacional, la subvenció es pagarà, en la seva totalitat, per anticipat, una 
vegada signat el present conveni.

No serà necessari, atès el que disposa l’art. 15.3 del Reial Decret 794/2010, de 16 de juny, pel que 
es regulen les subvencions i ajudes en l’àmbit de la cooperació internacional, la constitució de 
garanties.

El Fons Mallorquí de Solidaritat presentarà a l’Ajuntament de Marratxí l’informe objecte de la 
justificació de la subvenció abans de la finalització del primer trimestre de l’any 2022, si per causes 
inesperades no es pogués complir el termini, l’entitat haurà de sol·licitar una pròrroga en el termini 
de presentació de la justificació.

6. Patrocini
El Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació es compromet a esmentar la col·laboració de 
l’Ajuntament de Marratxí en la publicitat que aquesta entitat emeti.

7. Competència jurisdiccional



Per a tot allò que no es disposi expressament en el text del conveni serà d’aplicació la Llei 38/2003 
General de Subvencions i l’article 88.2 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el 
Reglament de la Llei General de Subvencions.

Les parts es comprometen a intentar resoldre, de comú acord, les diferències que poden sorgir en 
l’aplicació i/o interpretació d’aquest Conveni, que té caràcter administratiu. En tot cas, les 
discrepàncies que, eventualment, se’n puguin derivar, s’han de sotmetre a l’odre jurisdiccional 
contenciós administratiu.
I prova de conformitat, es signa aquest Conveni per duplicat

Batle de l’Ajuntament de Marratxí 

Miquel Cabot Rodriguez   

La Presidenta del Fons Mallorquí

Mª Antònia Mulet i Vich

Sotmès l’assumpte a votació els senyors assistents acorden per unanimitat, aprovar els 
acords esmentats.

2.3. Atorgament de subvencions de manera directa-ABDEM

Atès que en virtut a l’article 2 punt C, de l’ordenança general de subvencions de 
l’Ajuntament de Marratxí. es podran concedir de forma directa aquelles subvencions en que 
s’acreditin raons d’interès públic, social , econòmic o humanitari o degudament justificades 
que dificultin la seva convocatòria pública.

Atès que, en data 10 de desembre de 2021, l’entitat “ABDEM” presentà instància amb 
número de registre d’entrada 16423 en aquest Ajuntament.

Vist l’informe favorable d’existència de crèdit emès per l’àrea d’Intervenció d’aquest 
Ajuntament en data 20 de desembre de 2021.

S’adjunta a la present proposta d’acord l’esborrany de conveni com a Annex 1.

Atès que, en data 13 de desembre de 2021, la tècnica de Serveis Social, informa 
favorablement sobre l’atorgament d’una subvenció directa a la entitat “ABDEM” la qual es 
transcriu a continuació:

ASSUMPTE: INFORME JUSTIFICATIU DE LA CONCESSIÓ DE LES AJUDES DIRECTES 2021 
DESTINADES ENTITATS D'INTERÈS PÚBLIC, SOCIAL O HUMANITARI.

Atès que el Tercer Sector és un actor clau en el desenvolupament social i econòmic del nostre país, 
ja que té un paper important d'estructuració i solució de les creixents demandes i iniciatives de la 
societat civil.

Vist que la seva rellevància es reflecteix en dimensions com el nombre d'organitzacions que 
l'integren, la multiplicitat de demandes socials que el satisfan, les dimensions de la inversión social 
que canalitzen, el nombre de beneficiaris als quals atenen, l'ocupació que generen, i el voluntariat 
que mobilitza.



Atès que la resposta a les necessitats socials la lideren en molts casos les entitats socials molt 
abans que ho fassin les administracions públiques. I, per aquest motiu i de manera natural, el 
Tercer Sector és el principal aliat d’aquestes administracions públiques en la gestió i la 
prestació de serveis socials, i és lògic que ho continuï sent en el futur. Entre altres coses, perquè el 
Tercer Sector Social:
· Representa un capital social del qual la societat no pot ni vol prescindir, ja que les organitzacions 
del Tercer Sector fomenten la cohesió i la integració social ja que actuen com a creadores de 
xarxes socials, impulsant el voluntariat i la participació de la ciutadania; en definitiva, accions que 
atenuen el risc d’exclusió social dels col·lectius menys afavorits i transformen la nostra societat en 
una societat més cohesionada i integradora.
· Actua com generador de valors que són imprescindibles en la nostra societat, com ara la igualtat, 
la solidaritat o la justícia amb els més vulnerables. L’acció de les entitats del Tercer Sector va més 
enllà de la prestació de serveis socials; és un instrument per fomentar valors cívics i comunitaris, 
facilita la participació, la confiança mútua, la capacitat d’establir consensos, la tolerància amb els 
altres, la solidaritat i un llarg etcètera de valors que consoliden, dia rere dia, el sentiment de 
pertinença i compromís amb una societat.
· És bon detector de noves necessitats socials, precisament per la seva major flexibilitat i 
proximitat als usuaris.
· Contribueix a donar veu i projecció pública als interessos i les demandes dels ciutadans i dels 
col·lectius exclosos, ja que tenen plenes capacitats per erigir-se com a eina de participació i diàleg 
social.

I tot això aplicant una metodologia basada en:
· La identificació de les necessitats dels col·lectius amb els quals treballa.
· L’ajustament dels serveis a les necessitats de les persones.
· La implementació dels serveis dissenyats a mida de les necessitats de l’usuari.
· L’avaluació continuada i el feed-back corresponent

Atès que les dades del conjunt del sector reflecteixen que el seu finançament es compon en un 
70% de fons públics i el restant 30% de fons privats. I que gairebé totalitat del pressupost d’un 
nombre elevat d’entitats depèn exclussivament de les aportacions de les administracions públiques ja siguin 
locals, autonòmiques o estatals.

- L'Associació Balear d'Esclerosi Múltiple (ABDEM)
És una organització sense ànim de lucre, constituïda el novembre de l'any 1994. Representa una 
gran part del col·lectiu de les persones diagnosticades amb esclerosi múltiple.
Actualment, l'Associació té prop de 400 socis, 276 d'elles són persones amb Esclerosi 
Múltiple i la resta, amics, familiars i col·laboradors tant de l'àmbit sociosanitari com d’ empreses 
privades.
ABDEM treballa a favor de les persones diagnosticades amb esclerosi múltiple i altres patologies 
neurològiques similars, amb la finalitat de millorar la seva qualitat de vida i la de les seves famílies. 
També inverteix grans esforços en sensibilitzar la comunitat sobre les conseqüències físiques i 
psicosocials a què s'enfronten cada dia i a les necessitats d'atenció que precisen tant les persones 
que la pateixen com els seus familiars cuidadors.
La seva missió és millorar la qualitat de vida de les persones amb esclerosi múltiple i altres 
patologies similars, i la de les seves famílies; oferint suport psicosocial, serveis de neurorehabilitació 
i tot tipus d'actuacions que serveixin per augmentar i millorar els recursos sociosanitaris i 
sensibilitzar la nostra comunitat.
Entre els seus objectius cal destacar el ser el referent tècnic de la comunitat en l'atenció neuro-
rehabilitadora per a les persones amb esclerosi múltiple i altres patologies que requereixen un 
tractament similar.

La seva visió és ser una entitat que doni resposta global i integral a les necessitats específiques de 
les persones amb esclerosi múltiple i del seu entorn familiar i social, directament o a través de 
l'aliança i coordinació amb altres entitats.



Els seus valors:
· Implicació i compromís: en la millora de la qualitat de vida de les persones amb esclerosi 

múltiple i la de les seves famílies. Promovent la igualtat d'oportunitats i d'accés a serveis 
especialitzats i de qualitat, la justícia (defensa dels drets de les persones amb esclerosi múltiple) i la 
integració (promoció de l'autonomia, dignitat i autodeterminació).

· Solidaritat: amb les persones amb esclerosi múltiple més desfavorides.

· Transparència: actuar sempre en el més estricte compliment de la llei, sent independent, 
transparent i fiscalitzable en totes les activitats.

· Innovació: oferir les millors solucions a l'entorn canviant en el qual treballem i a les 
canviants necessitats i aspiracions de les persones amb EM (Esclerosi múltiple). Per això 
promouen la formació tècnica i la investigació científica.

· Cooperació: amb altres organitzacions que comparteixen el nostre repte de lluitar contra 
l'esclerosi múltiple, i contra la discapacitat en general. També amb les entitats que els 
puguin donar suport per aconseguir la seva missió.

· Participació: activa de les persones amb esclerosi múltiple i de les seves famílies en les 
activitats i la gestió d'ABDEM. També de la comunitat en general a través d'activitats de 
sensibilització.

Les principals accions que es duen a terme són:
· Informar a les PeEM amb la finalitat de facilitar el seu empoderament i adequada autogestió de la 

malatia i sensibilitzant a la societat sobre els problemes associats a l’EM, baix els principis de 
solitaritat i ètica

· Defensa dels drets de les PeEM mitjançant una interlocució eficaç davant organitzacions i 
institucions públiques

· Potenciar l’accés a serveis especialitzats
· Donar suport a la investigació de l’EM a nivell mèdic, rehabilitador i sociosanitari
· Promoure el moviment associatiu a nivell local, estatal i mundial
Marratxi, 13 de desembre de 2021
La Treballadora Social
(doc. Signat electrònicament) CSR

De conformitat amb l’exposat anteriorment, el responsable de la tramitació de l’expedient 
informa de la següent proposta de resolució:

PROPOSTA D’ACORD

1. Atorgar una subvenció directa a l’entitat “L'Associació Balear d'Esclerosi Múltiple 
(ABDEM)” per la quantitat de 4.500€

2. Comunicar a l’interessat i al negociat d’intervenció.

3. Que l’expedient procedesqui els tramits adients.

CONVENI – ABDEM
Marratxí, data de desembre de 2021
ANTECEDENTS
D'una part, el Sr. Miquel Cabot Rodríguez, Batle de l'Ajuntament de Marratxí, que intervé en nom i 
representació de l’Ajuntament de Marratxí, d'acord amb allò disposat a l’article 21 de la Llei 7/1985, de 



2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i a l’article 24 del RDL 781/1986, de 18 d'abril, del 
Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
D'altra part, el Sr. Nicolás Terrasa Solé, en qualitat de President de l'Associació Balear d’Esclerosi 
Múltiple, amb CIF G07721970 i seu al carrer Passatge Marratxí, 15, 07008 de Palma, Illes Balears.
L’Ajuntament de Marratxí té la voluntat expressa de col·laborar econòmicament amb l’associació amb 
la finalitat de donar recolzament econòmic a l’activitat social que aquesta du a terme amb motiu del 
seu objecte social.
L’Associació Balear d’Esclerosi Múltiple treballa amb l’objectiu millorar la qualitat de vida de les 
persones amb esclerosi múltiple i altres patologies similars, i de les seves famílies, oferint suport 
psicosocial, serveis de neuro-rehabilitació i tot tipus d'actuacions que serveixin per augmentar i 
millorar els recursos socio-sanitaris i sensibilitzar la nostra comunitat. Per a aconseguir-ho ofereix un 
programa d’atenció integral que inclou programa de suport psicosocial, serveis de neuro-rehabilitació i 
tot tipus d'actuacions que serveixin per augmentar i millorar els recursos socio-sanitaris i sensibilitzar 
la nostra comunitat.
En data 20 de setembre de 2021 l’associació va presentar instància de sol·licitud formal de 
col·laboració per part de l’Ajuntament de Marratxí per tal d’aconseguir donar cobertura a part de les 
despeses generades per dur a terme la seva tasca social.
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni, 
d’acord amb les següents.
Actuant en virtut de les competències que cadascun ostenta, i legitimats per a la firma del present 
conveni.

CLÀUSULES:
PRIMERA.- Objecte
L’objecte del conveni és establir el règim regulador dels drets i obligacions derivats de la concessió de 
l’ajut atorgat a l’associació amb el projecte “Programa d’Atenció Integral”, les despeses del qual 
s’hagin duït a terme entre l’1 de gener i el 30 de novembre 2021.
L’Ajuntament de Marratxí concedeix a l'Associació Balear d’Esclerosi Múltiple una subvenció directe 
tal i com preveu l’article 22.2 de la LGS i l’article 7 del TRLS per import de 4.500 euros per tal de 
contribuir al desenvolupament del projecte “Programa d’Atenció Integral” de l’entitat esmentada en el 
exercici de 2021.
Les despeses subvencionables són estrictament necessàries per planificar, preparar, coordinar, 
difondre i executar el projecte que s’hagi duit a terme al 2021 i responguin a la naturalesa del projecte 
subvencionat. Les despeses subvencionables són raonables i compleixen els requisits els principis de 
bona gestió financera i en especial, de rendibilitat i eficàcia de costs.
En el cas que l’associació no pogués arribar a justificar adequadament la totalitat de l’import de la 
subvenció atorgada, l’Ajuntament de Marratxí tramitarà d’ofici la reducció de l’import de la subvenció 
en la mateixa proporció que existeix entre l’import a justificar i l’import ben justificat. Entre els objectius 
per a l'any 2021 d'aquest Ajuntament es troba la promoció de associacions de caire social.
El pressupost municipal de l’exercici 2021 preveu nominativament una subvenció de 4,500 euros, a 
favor de l'Associació Balear d’Esclerosis Múltiple, segons estableix l’art. 28 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions, els convenis seran l'instrument habitual per canalitzar les 
subvencions previstes nominativament en els pressuposts de les corporacions locals.
Per la qual cosa, i en virtut de tot això, els intervinents, en la representació que ostenten, tenen i es 
reconeixen capacitat per obligar-se, i per tant, per formalitzar el següent Conveni de col·laboració i 
acorden les ulteriors

SEGONA.- Actuacions que corresponen a l' Ajuntament de Marratxí.
L' Ajuntament de Marratxí atorga una subvenció a l'Associació Balear d’Esclerosi Múltiple, per 
un import de 4.500 € pel “Programa d’Atenció Integral

TERCERA.- Actuacions que corresponen a l'entitat beneficiària. 
L’Associació Balear d’Esclerosi Múltiple es compromet a:
1. Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar el comportament que 
fonamenta la concessió de la subvenció



2. Presentar la corresponent justificació de despeses de l’activitat subvencionada dins els 
termini previst i acreditar abans de l’ordenació del pagament que estan al corrent de les seves 
obligacions fiscals amb l’Ajuntament.
3. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control que pugui dur a terme L’ajuntament de 
Marratxí col·laborar i facilitar tota la documentació que requereixi en l’exercici de les funcions de 
control
QUARTA.- Justificació.
La corresponent justificació s’ha presentat juntament amb la sol·licitud de subvenció o, en tot cas, 
abans de la signatura del conveni amb factures originals, amb una declaració de les activitats 
realitzades on consta un desglossament de les despeses realitzades.
L’entitat beneficiària ha aportat la següent documentació:

1. Memòria de l’activitat subvencionada.
2. Relació justificada de despeses de les activitats realitzades amb l’aportació de factures o altres 
documents de valor probatori originals, que acreditin que la inversió s’ha realitzat i s’ha destinat al 
fi al qual s’ha concedit la subvenció.
3. Declaració responsable d’estar al corrent amb l’agència tributària, amb la seguretat social, i 
amb l’Ajuntament de Marratxí.

Si la justificació de la subvenció no acompleix els requisits que abans s’indiquen, es requerirà a 
l’entitat dins el termini de tres dies hàbils esmeni la mancança o aporti els documents preceptius amb 
la indicació que si no ho fa, s’entendrà que desisteix de la subvenció.
Per tot allò que no es disposi expressament en el text del conveni serà d’aplicació la Llei 38/2003 
General de Subvencions i l’article 88.2 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova 
el Reglament de la Llei General de Subvencions.
I com a mostra de la conformitat, les parts subscriuen el present conveni i a un sol 
efecte, al lloc i la data indicats en l'encapçalament.
Batle de l’Ajuntament de Marratxí - Miquel Cabot Rodríguez
President de l'Associació Balear d’Esclerosi Múltiple - Nicolás Terrasa Solé

Sotmès l’assumpte a votació els senyors assistents acorden per unanimitat, aprovar els 
acords esmentats.

2.4. Atorgament de subvencions de manera directa-“Fundación Canónica Hombre 
Libre – Projecte Home Balears”

Atès que en virtut a l’article 2 punt C, de l’ordenança general de subvencions de 
l’Ajuntament de Marratxí es podran concedir de forma directa aquelles subvencions en que 
s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari o degudament justificades 
que dificultin la seva convocatòria pública.

Atès que en data 10 de desembre de 2021, l’entitat “Fundación canónica hombre libre 
– Projecte Home” presentà instància amb número de registre d’entrada en aquest 
Ajuntament 16411.

Vist l’informe favorable d’existència de crèdit emès per l’àrea d’Intervenció d’aquest 
Ajuntament.

S’adjunta a la present proposta d’acord l’esborrany de conveni com a Annex 1.



Atès que, en data 13 de desembre de 2021, la tècnica de Serveis Social, informa 
favorablement sobre l’atorgament d’una subvenció directa a la entitat “Fundación Canónica 
Hombre Libre – Projecte Home” la qual es transcriu a continuació:

ASSUMPTE: INFORME JUSTIFICATIU DE LA CONCESSIÓ DE LES AJUDES DIRECTES 2021 
DESTINADES A ENTITATS D'INTERÈS PÚBLIC, SOCIAL O HUMANITARI.
Atès que el Tercer Sector és un actor clau en el desenvolupament social i econòmic del nostre país, 
ja que té un paper important d'estructuració i solució de les creixents demandes i iniciatives de la 
societat civil.
Vist que la seva rellevància es reflecteix en dimensions com el nombre d'organitzacions que 
l'integren, la multiplicitat de demandes socials que el satisfan, les dimensions de la inversión social 
que canalitzen, el nombre de beneficiaris als quals atenen, l'ocupació que generen, i el voluntariat 
que mobilitza.
Atès que la resposta a les necessitats socials la lideren en molts casos les entitats socials molt 
abans que ho fassin les administracions públiques. I, per aquest motiu i de manera natural, el 
Tercer Sector és el principal aliat d’aquestes administracions públiques en la gestió i la 
prestació de serveis socials, i és lògic que ho continuï sent en el futur.
Entre altres coses, perquè el Tercer Sector Social :

· Representa un capital social del qual la societat no pot ni vol prescindir, ja que les organitzacions 
del Tercer Sector fomenten la cohesió i la integració social ja que actuen com a creadores de 
xarxes socials, impulsant el voluntariat i la participació de la ciutadania; en definitiva, accions 
que atenuen el risc d’exclusió social dels col·lectius menys afavorits i transformen la nostra 
societat en una societat més cohesionada i integradora.
· Actua com generador de valors que són imprescindibles en la nostra societat, com ara la igualtat, 
la solidaritat o la justícia amb els més vulnerables. L’acció de les entitats del Tercer Sector va més 
enllà de la prestació de serveis socials; és un instrument per fomentar valors cívics i 
comunitaris, facilita la participació, la confiança mútua, la capacitat d’establir consensos, la 
tolerància amb els altres, la solidaritat i un llarg etcètera de valors que consoliden, dia rere dia, el 
sentiment de pertinença i compromís amb una societat.
· És bon detector de noves necessitats socials, precisament per la seva major flexibilitat i proximitat 
als usuaris.
· Contribueix a donar veu i projecció pública als interessos i les demandes dels ciutadans i
dels col·lectius exclosos, ja que tenen plenes capacitats per erigir-se com a eina de participació i 
diàleg social. I tot això aplicant una metodologia basada en:

· La identificació de les necessitats dels col·lectius amb els quals treballa.
· L’ajustament dels serveis a les necessitats de les persones.
· La implementació dels serveis dissenyats a mida de les necessitats de l’usuari.
· L’avaluació continuada i el feed-back corresponent

Atès que les dades del conjunt del sector reflecteixen que el seu finançament es compon en un 70% 
de fons públics i el restant 30% de fons privats. I que gairebé totalitat del pressupost d’un nombre 
elevat d’entitats depèn exclusivament de les aportacions de les administracions públiques ja siguin 
locals, autonòmiques o estatals.

Projecte Home
Projecte Home Balears és una organització dedicada a la prevenció, tractament, formació i 
investigació del fenomen de les drogodependències. Ofereixen un servei personalitzat, proper i de 
caràcter gratuït.
Projecte Home Balears conscient de la realitat del seu entorn ha posat en marxa projectes més 
amplis que l'ajuden a complir les seves finalitats fundacionals com són la formació, la investigació i la 
inserció laboral i alhora ajudar al finançament dels tractaments i la prevenció de conductes 
addictives.
Pertany a la Asociación Proyecto Hombre que va néixer a Madrid l'any 1984 i que actualment està 
formada per 26 centres que atenen cada any més de 13.000 drogodependents.



Aquesta Associació va ser declarada d'utilitat pública pel Consell de Ministres l'any 1993. Cada 
centre es gestiona de manera autònoma i comparteix amb els altres la filosofia de fons i el mètode 
terapèutic. A més té un estatut consultiu davant el Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides.
Projecte Home està establerta a totes les Illes Balears i té centres a Mallorca, Menorca i a Eivissa. A 
més de tractar de l'addicció a les drogues i la prevenció de les mateixes, es dóna molta importància 
tant a la investigació del fenomen com a la formació dels professionals que treballen a aquest 
àmbit.
Entre els seus programes destaquen:
A. Programes terapèutics per a persones adultes i per a joves
B. Programes de prevenció a nivel escolar, laboral, familiar i comunitari
C. Programes de suport a l’entorn sociofamiliar
D. Programes de voluntariat
E. Programes de formació

F. Programes d’inserció sociolaboral
G. Programes d’investigació

En quant a resultats, l’any 2020:
- Es van atendre 1.669 persones amb 26 dispositiu d’atenció.
- 3371 beneficiaris/es de les actuacions de prevenció escolar.
- 407 persones ateses en els itineraris d’inserció laboral.
- 236 empreses contractades per a la intermediació

Marratxi 13 de desembre de 2021
 La Treballadora Social - CSR

De conformitat amb l’exposat anteriorment, el responsable de la tramitació de l’expedient 
informa de la següent proposta de resolució:

PROPOSTA D’ACORD

1. Atorgar una subvenció directa a l’entitat “Fundación canónica hombre libre – Projecte 
Home” per la quantitat de 5.500€

2. Comunicar a l’interessat i al negociat d’intervenció.

3. Que l’expedient procedesqui els tramits adients.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MARRATXI I PROJECTE 
HOME BALEARS
REUNITS a Marratxí el 29 de desembre de 2021
D’una banda, el Sr. Miquel Cabot Rodriguez, Batle de Marratxí amb NIF   P0703600G, 
actuant en nom i representació de la Corporació Municipal.
I de l’altre, el Sr. Antonio Parets Seguí amb DNI 43017316W per delegació de firma 
de Jesús Mullor Roman, amb DNI 43028261-E, en representació de la Fundación Canónica 
Hombre Libre- Projecte Home Balears, amb CIF G-07488059 , amb domicili a efectes de 
notificacions al carrer Oblates, 23 de Sa Vileta 07011 (Palma) i telèfon 971 793 750
Ambdues parts es reconeixen mútuament i recíprocament la capacitat legal suficient i 
necessària per a aquest acte i lliurament:

ANTECEDENTS:
1. Que l’entitat Projecte Home Balears és una organització no governamental que 

treballa des de 1987 en la rehabilitació, tractament i reinserció de persones amb 
problemes d’addicció, principalment drogodependents, i en la prevenció de 



conductes additives en l’entorn escolar, comunitari i laboral. També treballa en la 
investigació i estudi de les addiccions i nous programes

2. L’Ajuntament Marratxí és conscient de la necessitat de col·laborar en la lluita de la 
drogoaddicció i en la prevenció de les drogodependències i, per aquest motiu, 
desitja contribuir econòmicament en el desenvolupament de les activitats que 
Projecte Home Balears duu a terme.

MANIFESTEN:
1. Que ambdues institucions coincideixen en la necessitat d’abordar la problemàtica 

social de la drogodependència mitjançant la prevenció, assistència i rehabilitació de 
persones amb problemes de drogues i formació en aquesta matèria, per la qual cosa 
es necessari gaudir dels recursos humans i materials necessaris per dur-ho a terme..

2. A dit efecte en el pressupost municipal de l’Ajuntament de Marratxí per l‘exercici 2021 
preveu la partida pressupostària 231.02.48901, amb una consignació pressupostària 
de 5.500€.

Conformement amb les anteriors manifestacions les parts actuants mostren el seu desig 
de formalitzar aquest conveni de col·laboració, i conseqüentment

ACORDEN:

Primer: Que l’Ajuntament de Marratxí concedeix a Projecte Home Balears una subvenció 
de 5.500€ per l’any 2021, per tal de contribuir a l’ajuda de persones amb problemes 
d’addicció, entre d’altres. Aquesta aportació es materialitzarà mitjançant  un  sol pagament 
dins l’exercici 2021 i es destinarà a la gestió de les activitats que Projecte Home 
Balears duu a terme.
Aquesta subvenció es compatible amb la  percepció  d’altres  subvencions,  ajudes, 
ingressos o recursos per la mateixa finalitat, procedents d’altres Administracions o ens 
Públics o Privats, si bé en cap cas l’import dels fons rebuts podrà superar el cost de 
l’activitat subvencionada.
Segon: A més ambdues parts acorden treballar en el municipi de Marratxí fent un front 
comú per tal de tractar la prevenció, rehabilitació, tractament i reinserció de persones en 
risc i amb problemes d’addicció.
Tercer: Projecte Home Balears ha lliurat a l’Ajuntament de Marratxí tota la documentació 
necessària per acreditar el bon ús de l’aportació econòmica realitzada. També ha fet 
constar la col·laboració de l’Ajuntament a totes aquelles publicacions, tant impreses com 
digitals, a on s’han publicat la relació de persones, administracions i institucions que han 
col·laborat.

Quart: La corresponent justificació s’ha presentat juntament amb la sol·licitud de subvenció 
o, en tot cas, abans de la signatura del conveni amb factures originals, amb una 
declaració de les activitats realitzades on consta un desglossament de les despeses 
realitzades.

L’entitat beneficiària ha aportat la següent documentació:
1. Memòria de l’activitat subvencionada.
2. Relació justificada de despeses de les activitats realitzades amb l’aportació de factures 

o altres documents de valor probatori originals, que acreditin que la inversió s’ha 
realitzat i s’ha destinat als fins als quals s’ha concedit la subvenció.

3. Declaració responsable d’estar al corrent amb l’agència tributària,  amb  la seguretat 
social, i amb l’Ajuntament de Marratxí.

Si la justificació de la subvenció no compleix els requisits que abans indiquen es requerirà 
a l’entitat dins el termini de tres dies hàbils esmeni la mancança o aporti els documents 
preceptius amb la indicació que si no ho fa, desisteix de la subvenció.



Per tot allò que no es disposi expressament en el text del conveni serà d’aplicació la Llei 
38/2003 General de Subvencions i l’article 88.2 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions.
I en prova de conformitat, les dues parts signen el present Conveni, per duplicat i a un sol 
efecte, Marratxí 29 de desembre de 2021.
Miquel Cabot Rodríguez Jesús Mullor Román 
Batle de Marratxí Projecte Home Balears

Sotmès l’assumpte a votació els senyors assistents acorden per unanimitat, aprovar els 
acords esmentats.

I no havent mes assumptes a tractar, el President aixeca la sessió, de la qual, com a 
secretària estenc aquesta acta.

Catalina Eva Alemany Covas

La Secretària,

Miquel Cabot Rodríguez

Marratxí, 12 de gener del 2022

El Batle,
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